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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Katedra 

MIŠ8018 7 VDU MEF Miškotvarkos ir 

medienotyros 

institutas 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Miškotvarka 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Forest management planning 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 2 

Konsultacijos 1 

Seminarai - 

Individualus darbas 4 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Kursas skirtas pagilinti mokslines žiniais bei suvokimą apie mišką, jo tvaraus ir atsakingo naudojimo 

organizavimą bei susijusius iššūkius ir perspektyvas. Formuojamas sisteminis požiūris į miško 

naudojimą dabar ir ateityje, siekiant balanso tarp visų miško teikiamų ekosisteminių paslaugų. 

Pristatomi miškotvarkos teoriniai pagrindai ir praktiniai metodai, miškotvarkos sprendimų priėmimo 

technologija ir priemonės 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

The course is designed to provide scientifics facts and enhance the knowledge about the forest, 

sustainable and responsible forest use and associated challenges and opportunities. The course is 

based on the concept of systematic current and future forest use which is aimed to keep the balance 

between all forest ecosystem services. Fundamentals and implementation principles of forest 

management planning are introduced together with the techniques and tools for supporting forest 

management decisions 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Išklausę kursą studentai turės pakankamai žinių bei įgūdžių, leidžiančių suprasti siekiamos miško 

būsenos modelius ir metodus jiems įgyvendinti, taip pat gebėti sisteminti ir kritiškai vertinti miško 

naudojimo ir gerinimo metodus bei modelius 

Dalyko tikslai  

Suteikti žinių apie tvaraus ir atsakingo miško ūkio organizavimą šiuolaikinės miškų politikos 

kontekste 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

1. Miškotvarkos samprata, objektas, tikslas ir uždaviniai. Pasaulio ir Lietuvos miškotvarko istorijos 

bruožai. 

2. Miškininkystės koncepcijos, nulemiančios miškotvarką: miško naudojimo tvarumo principas 

(tvaraus miško naudojimo principo atsiradimo prielaidos, samprata, istorinės formos; žmogaus ir 

gamtos santykis bei jo suvokimo reikšmė miškotvarkoje; tvaraus miško ūkio samprata, kriterijai ir 

rodikliai; miško teikiamų ekosisteminių paslaugų tvarumas; atsakingas miško naudojimas). 

Normalaus miško teorija. Artimo gamtai miško ūkio koncepcija ir jos ypatumai Lietuvoje. 

3. Praktinės miškotvarkos metodai, miško ūkio formos, miško brandos, kirtimo amžiai. Segregatyvus 

ir kompleksiškas miškininkavimas. 

4. Šiuolaikiniai miškų inventorizacijos metodiniai sprendimai. Nuotolinių tyrimų ir informacinių 

technologijų reikšmė šiuolaikinėje miškotvarkoje. 

5. Miško naudojimo projektavimo ypatumai šiuo metu. Miškotvarkos projektas Lietuvoje ir pasaulyje 

6. Visuomenės įtraukimas į miškotvarką.  
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7. Miškininkavimo sprendimų priėmimo paramos sistemos ir jų reikšmė miškotvarkoje. Miškų 

politikos ir miškininkavimo scenarijų modeliavimas.  

8. Alternatyvūs miškininkavimo modeliai ir miškotvarka. Komandavimų bei kontrole grindžiamo 

miškų valdymo stiliaus poveikis miškotvarkai.  

9. Miškotvarkos ypatumai kitose pasaulio šalyse. 

10. Lietuvos miškotvarkos ateities vizijos ir tikrovė. 

11. Individuali užduotis, susijusi su doktoranto moksliniais interesais 

Studijų pasiekimų vertinimas 

Individuali užduotis - 50% galutinio pažymio; Egzaminas - 50 % galutinio pažymio. 

Pagrindinė literatūra 

Eil. 

Nr.  

Autorius, leidinio pavadinimas, leidykla, leidimo metai.  

1.  

 

 

2.  

 

 

 

3.  

4.  

 

L. S. Davis, K.N. Johnson, P.S. Bettinger, T.E. Howard. Forest Management. To Sustain 

Ecological, Economic and Social Values. Waveland Press, Inc., Long Grove, Illinois, 2001, 804 

psl. 

G. Činga, R. Deltuvas, A. Kuliešis, R. Mankus, J.A. Mažeika, G. Mozgeris, M. Puodžiūnas, A. 

Rutkauskas, A. Tebėra, D. Vitunskas; sudarytojas Juozapas Algirdas Mažeika. Miško 

naudojimas ir logistika: vadovėlis, Lietuvos žemės ūkio universitetas. Miškų fakultetas. 

Miškotvarkos katedra. Akademija (Kauno r.): Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2008. 399 p. 

Lietuvos miškotvarka ir jos raida. Kaunas, 2002,188 psl. 

S. Mizaras, V. Brukas, D. Mizaraitė, Miškų tvarkymo darnumo vertinimas: ekonominiai ir 

socialiniai aspektai, Kaunas, 2015, 256 psl. 

Papildoma literatūra 

Eil. 

Nr.  

Autorius, leidinio pavadinimas, leidykla, leidimo metai.  

1.  

 

 

2. 

Miškų tvarkymo schemų rengimo taisyklės, Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės, 

Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašas, Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, 

Miško kirtimų taisyklės (e-tar.lt) 

Lietuvos miškų metraštis XX amžius, Vilnius, 2004, 632 psl. 

 

Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 

Vardas, pavardė Institucija Pedagoginis 

vardas, 

mokslo 

laipsnis 

Elektroninio pašto adresas 

Gintautas Mozgeris VDU Dr. gintautas.mozgeris@vdu.lt 

Edmundas Petrauskas VDU Dr. edmundas.petrauskas@vdu.lt 

 

 

Aprobuota Miškotvarkos ir medienotyros institutio posėdyje: 2019 04 11, Nr. 10. 

 

Aprobuota programos doktorantūros komiteto posėdyje: 2019 06 14, prot. Nr. 3 (94). 

 

Dalyko aprašas atestuotas iki 2023 m. birželio 30 d. 

 

 

 

 

 


